
In de periode januari 2013 tot 
maart 2015 worden nieuwe 
putten geboord om het gas in 
de opslag gelĳkmatiger te 
verdelen, wat verder bĳdraagt 
aan de stabilisatie van het veld.

Het gas zit opgeslagen in de 
fijnmazige structuur van het 
zandsteen. De zandsteenlagen 
worden ingesloten door de 
zoutlagen. 
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De bodem daalt 12cm.

Gasopslag Toekomst

Vanwege de toenemende vraag, hee� TAQA plannen 
om de capaciteit van de gasopslag uit te breiden. Door 
het verhogen van de druk met 17 bar, naar een 
maximaal gemiddelde druk van 150 bar.

De gasopslag hee� genoeg voorraad voor de 
gemiddelde jaarlĳkse gasbehoe�e van 2,5 miljoen 
Nederlandse huishoudens.

Voorbereiding gasopslag

Besluit lege gasveld in te zetten voor opslag van gas. Ter 
voorbereiding wordt eerst een laag ‘kussengas’ in het veld 
gepompt tot 77 bar. Dit is aardgas dat altĳd minimaal in de 
opslag aanwezig zal zĳn als noodzakelĳke bu�er.
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95% van oorspronkelĳke hoeveelheid 
aardgas wordt gewonnen. Druk in het veld 
zakt van 228 bar tot ongeveer 15 bar.

In de zomer wordt het veld gevuld tot een maximaal 
gemiddelde druk van 133 bar.

In de winter wordt het gas er weer gecontroleerd 
uitgehaald tot de minimaal gemiddelde druk van 77 bar.

Sinds het gasveld functioneert als gasopslag is de 
bodem steeds stabieler geworden. Het hoogteverschil 
in de bodem tussen zomer en winter is 0,8cm.

Door toenemen van de druk veert de bodem ongeveer 
1cm terug en stabiliseert het veld zich. 

Het verhogen van de druk zorgt voor een extra 
bodembeweging van 0,2cm. 

Onderzoekers geven aan dat, op basis van alle 
meetinzichten en berekeningen, het risico op bevingen 
niet zal veranderen ten opzichte van de huidige gasopslag.

De gemeten trillingen hebben een magnitude lager dan 0.De trillingen die hiermee gepaard gaan, hebben een 
magnitude van maximaal 0.9 en zĳn voor mensen niet 
voelbaar.

Er vinden enkele 
bevingen plaats, de 
zwaarste beving met een 
kracht van 3.5 op de 
Schaal van Richter.

Het veld wordt in 2015 in gebruik genomen als gasopslag.


